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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (3)
bekezdése rögzíti, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a szociálisan rászorult személyek
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
Képviselő-testületünk a 2006. június 27-ei ülésén fogadta el Oroszlány Város szolgáltatástervezési
koncepcióját. Legutóbbi felülvizsgálata a 2018. június 26-ai ülésén volt, ezért ez az idei évben esedékes.
A szolgáltatástervezési koncepcióra vonatkozó törvényi előírás összhangban áll a közigazgatás és az ágazat
2011 óta tartó átalakításának tendenciájával, törekvéseivel.
A legutóbbi felülvizsgálat óta számos olyan változás következett be, amely befolyásolja a szociális ágazat
feladatellátását is. Figyelembe kellett vennünk a közigazgatás nagymértékű átalakítását, amely a feladatok
elosztásának megváltozását is maga után vonta.
A koncepciónak igen nehéz helyzetben kell egy szerteágazó és sokszínű szociális szolgáltatásokra vonatkozó
döntések szakmai előkészítéséhez hozzájárulnia, szakmai háttéranyagot adnia az önkormányzat vezetői,
döntéshozói számára.
Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálati dokumentumát
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A koncepció felülvizsgálatának 20. pontja részletezi a város szociális ellátórendszerének sajátosságait és
hiányosságait, a 22. pontban kerültek megfogalmazásra a jövőbeni feladatok, irányelvek.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala a 2020. november 10-ei
levelében a szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbi véleményt fogalmazta meg:
„A szolgáltatástervezési koncepciót áttekintettük, az abban foglaltakkal kapcsolatban a dokumentum 52.
oldalán jelölt rövid kiegészítéssel élnénk a járási hivataloknál új hatáskörként jelentkező gyermekek
otthongondozási díját illetően.”
A szolgáltatástervezési koncepció anyagát az Idősügyi Tanácsadó Kör is véleményezte, melyet az
előterjesztés 2. melléklete tartalmaz.
Az Oroszlányi Járási Hivatal, valamint az Időügyi Tanácsadó Kör által megfogalmazott vélemények, javasolt
kiegészítések a szolgáltatástervezési koncepcióba beépítésre kerültek, melyet sárga színnel jelöltünk.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva Oroszlány város
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról az alábbi határozatot hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
46/2020. (XI.24.) számú határozata
Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját felülvizsgáltam, és a szolgáltatástervezési
koncepciót jóváhagyom.
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